
BANJARMASIN, MK- Temu Te-
man (Teater Mahasiswa se-Nusantara) 
XVI hadir di Bumi Lambung Mangku-
rat, tepatnya di Taman Budaya Banjar-
masin, Dengan menghadirkan beberapa 
komunitas teater yang ada di Kaliman-
tan Selatan khususnya anak-anak kam-
pus, Sabtu (27/8) malam.

Tepuk tangan dan sorak penonton 
tiba-tiba menjadi riuh. Ekspresi penon-
ton pun berubah menjadi penasaran. 

Sebagai salah satu tuan rumah, 
Sanggar Bahana Antasari mampu me-
nyedot perhatian mata penonton. Pe-
mentasan dengan judul Dursaba ini 
sebenarnya adalah refl eksi tentang para 
penyembah Tuhan. 

Di tengah panggung, berlaga seo-
rang pemimpin yang seenaknya saja 
terhadap para pengikutnya. Karena se-
jatinya, ia merasa seorang pemimpin 
harus dihormati dan setiap penduduk-
nya harus tunduk dan patuh kepadanya. 
Akan tetapi, sungguh sayang, ternyata 
seorang pemimpin tidaklah selalu benar.

“Pementasan kali ini kami persiapkan 
jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi, kami be-
tul-betul menghadirkan wajah baru kepa-
da khalayak,” ujar sutradara pementasan, 

Roy Bachtiar atau biasa dipanggil Judur.
Ari Setiawan yang juga merupakan 

pemain dari pementasan ini mengaku 

gugup saat tampil. “Kesannya sungguh 
menakjubkan bercampur dengan rasa 
gugup. Wajar saja, karena kali ini saya 

harus tampil dihadapan teman-teman 
seniman se-Nusantara,” ungkapnya.
(anna desliani/lpm-sukma)
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BANYAK seni tradi-
si Banjar yang telah pu-
nah dan terancam mus-
nah. Dua diantaranya 
yang terancam musnah 
adalah balamut dan ba-
damarwulan. Musnah-
nya seni tradisi juga ber-
arti musnahnya wahana 
seni penggunaan bahasa 
daerah, dalam hal ini ba-
hasa Banjar. Musnahnya bahasa Banjar 
berarti hilangnya identitas dasar utama 
orang Banjar yang memungkinkan Ban-
jar menjadi bagian dari komunitas yang 
besar. Dalam makalahnya, “Kemung-
kinan-Kemungkinan Strategi Budaya 
Banjar”, Faruk (2010:2-3) menyatakan, 
“Bila dilepaskan dari bahasanya, baha-
sa Banjar dan Islam, masyarakat Banjar 
adalah sekumpulan kampung-kampung 
dan kesatuan-kesatuan yang berbau ge-
neologis, yaitu “bubuhan”-bubuhan”. 
Dalam pengertian yang demikian, Ban-
jar bukanlah sebuah kesatuan komuni-
tas yang besar, melainkan sekumpulan 
komunitas-komunitas kecil yang terse-
bar sebagaimana yang terdapat di ling-
kungan komunitas peladang dayak yang 
begitu beraneka, antara lain sebaga 
akibat dari hutan-hutan belantara yang 
memisahkan satu komunitas dari komu-
nitas yang lain.” .... “Bahasa Banjar bisa 
dikatakan sebagai institusi lokal yang 
terkuat mengikat orang-orang Banjar 
menjadi sebuah komunitas yang me-
lampaui batas kampung dan bubuhan.

Palamutan memang masih tersisa 
lima orang, tapi hanya tiga palamutan 
yang mungkin diajak melestarikan seni 
bercerita ini dalam fungsi non-ritual yang 
sakral, baik untuk kepentingan seni, eko-
nomi kreatif, maupun edukasi. Di antara 
tiga palamutan itu, lamut varian Jamhar 
tampak lebih lengkap daripada yang lain.

Ungkapan umum yang sering kita 
dengar tentang penyebab kemusnah-
annya adalah perubahan sosial dan bu-
daya masyarakat. Salah satunya adalah 
derasnya arus gelombang globalisasi. 
Dalam arus perubahan tersebut peme-
rintah daerah sering lamban  memberi-
kan respons konservasi berkelanjutan 
yang berbasis pada pendidikan. Dalam 
konteks ini, workshop balamut yang di-
adakan oleh Taman Budaya Kalimantan 

Selatan (TBKS) pada 29 
sampai 31 Agustus 2016 
merupakan bentuk upa-
ya strategis revitalisasi 
yang diharapkan bisa 
terus berlanjut dan di-
kembangkan pula untuk 
rekonstruksi seni tradisi 
Banjar yang lain, yang 
telah punah dan revitali-
sasi seni tradisi yang ter-
ancam  punah.

Workshop ini ten-
tu bukan yang pertama. 

Pada 24-27 Juni 2013, Balai Bahasa Ka-
limantan Selatan bekerjasama dengan 
Badan Bahasa Pusat dan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan mengada-
kan pelatihan lamut di hotel Victoria, 
Banjarmasin. Pelatihan tersebut diikuti 
oleh sekitar 20 siswa SMA, duta dari 
setiap kabupaten dan kota di Kalsel. 
Sebagian alumninya tampak mengikuti 
workshop ini.

Selama ini balamut bertahan sepe-
nuhnya karena ditopang oleh keyakinan 
komunitas atau bubuhan pendukung-
nya, baik untuk berhajat maupun bero-
bat. Tradisi ini merupakan bagian dari 
perwujudan doa budaya orang Banjar: 
baiman, bantung, batuah. Ketiganya 
integral. Sebagai bagian dari keiman-
an atau keyakinan, balamut diyakini 
mampu mendatangkan keuntungan dan 
tuah. Untung dan tuah bisa bermacam-
macam bentuknya. Salah satu tuah yang 
utama adalah kesehatan. 

Ketika bubuhan penanggap lamut 
tidak menemukan kesembuhan melalui 
pengobatan modern, mereka tidak me-
nyerah, berusaha mencari cara lain, cara 
alternatif dari warisan tradisi leluhur-
nya. Sebagian terbukti bahwa memang 
Rumah Sakit modern bukan tempat 
mengobati semua penyakit, seperti ba-
lamut juga demikian. 

Ada dua cara menyelamatkannya, 
yaitu melindungi hak-hak komunitas 
adat dan melalui jalan pendidikan. Hak 
atas self determination dituntut kare-
na merupakan basis atau dasar untuk 
menyelenggarakan dan menentukan 
pengembangan di bidang politik, eko-
nomi, sosial, religius, dan budaya berda-
sarkan nilai-nilai budaya komunitas itu 
sendiri. Dengan demikian hak tersebut 
menjamin pengembangan dan pelestari-
an komunitas beserta kekayaan kultural 
dan intelektual yang dimilikinya. Hak 

komunitas yang telah dilindungi se-
lanjutnya diajarkan di sekolah-sekolah 
sampai perguruan tinggi.

Didorong untuk mengenal lebih de-
kat seni tradisi ini, pada 21 dan 24 Juli 
2011, saya memperkenalkan balamut 
varian Pak Jamhar ke dua SMA. Pada 
21 Juli di SMA Negeri 1 Martapura dan 
24 Juli di SMA Negeri 1 Batulicin. Pada 
saat itu saya membagikan angket yang 
menanyakan dua hal utama, yaitu kapan 
mereka pernah menyaksikan balamut 
secara langsung dan apakah mereka 
ingin belajar lamut jika ada pelatihan-
nya? Semua menjawab bahwa mereka 
baru saat itu menyaksikan balamut dan 
sebagian kecil yang ingin belajar jika 
ada pelatihannya. Melihat fakta ini, 
globalisasi tidak perlu terus dijadikan 
“kambing hitam” jika lamut tidak dike-
nal oleh siswa. Tentu belum terlambat 
dan sangat diharapkan program penge-
nalan dan pelatihan seni tradisi Banjar, 
termasuk lamut, dilakukan melalui se-
kolah-sekolah dan kampus.

***
Dalam tradisi lisan, seni tradisional 

sering dipersonalisasi pada fi gur seni-
mannya. Dalam konteks personalisasi 
ini, seni dianggap tidak dapat dipelajari 
tetapi hanya bisa diturunkan melalui 
rangkaian juriat atau silsilah keturunan. 
Anggapan ini benar untuk dua kasus 
palamutan yang masih ada di Kabupa-
ten Banjar, yakni Pak Ahmad di Sungai 
Tabuk dan Pak Kurdi di Sungai Tuan. 
Panggilan untuk menjadi palamutan da-
tang melalui jalan sakit. Sakit yang tidak 
dapat dipahami oleh medis, penyakit 
aneh tapi nyata yang kesembuhannya 
diperoleh ketika mereka menyanggupi 
untuk menjadi palamutan. Oleh karena 
itu, lamut bagi mereka tak bisa dipakai 
untuk fungsi hiburan tetapi hanya un-
tuk fungsi hajat dan pengobatan. Dalam 
konteks ini mungkin orang yang mau 
menyalin ilmu balamut harus dimandi-
kan dan ditapungtawarkan.

Berbeda dari balamut varian Pak 
Jamhar, Pak Hanafi ah, dan Pak Mar’i. 
Mereka bisa balamut tidak melalui jalan 
sakit, tetapi belajar: menyimak dan ber-
latih. Belajar dalam konteks tradisi lisan 
berbeda dari belajar dalam konteks tra-
disi tulis. Belajar balamut harus dengan 
pendekatan lisan: menyimak berkali-kali 
dan mencoba mempraktikkannya terus 
menerus, berusaha menaklukkan waktu 
penuturan dari lima belas menit ke 30 

menit sampai satu jam dan seterusnya. 
Ada lima hal penting yang harus 

dikuasai oleh seorang palamutan yang 
bagus: (1) keterampilan memainkan ra-
gam bunyi terbang, (2) keterampilan me-
lantunkan syair, mantra dan pantun, (3) 
pengetahuan spesifi k yang jelas dan luas, 
(4) mampu memadatkan dan mengem-
bangkan cerita dengan lancar, dan (5) 
kecerdasan membaca situasi penonton.  
Kelima hal ini mustahil dicapai dalam 
waktu tiga hari pelatihan. Orang yang 
ingin jadi palamutan harus memiliki ke-
sungguhan untuk mengikuti palamutan 
tua, mengamatinya dan terus memprak-
tikkan apa yang telah ia ketahui. 

Oleh karena itu, ada beberapa tahap 
yang dapat dipelajari. Pertama, minta-
lah palamutan menampilkan satu cerita 
Kasan Mandi, cerita yang paling popu-
ler dalam tradisi ini dalam garis besar. 
Minta palamutan agar memunculkan 
pantun dan syair. Perhatikan bagaimana 
pertunjukan ini dibuka, diisi, dan ditu-
tup. Dengan kata lain, pertama belajar 
membuka dan menutup.

Secara garis besar, cerita Kasan Mandi 
mengisahkan petualangan Raden Kasan 
Mandi, putra mahkota negeri Palinggam 
Cahaya menuju Mesir untuk menemu-
kan tunangannya, Junjung Masari. Untuk 
mendapatkan Junjung Masari ia harus 
menghadapi Sultan Aliyudin dari Banua 
Nusan yang juga menginginkannya. 

Pertarungan dimenangkan Kasan 
Mandi. Kasan Mandi kemudian dikawin-
kan dan kembali ke Palinggam. Di tengah 
perjalanan ia mendapatkan dua istri baru. 
Kasan Mandi hidup bahagia tetapi tetap 
tak lepas dari musibah. Ketika Kasan 
Mandi dan lamut pergi berburu mencari 
kijang idaman Junjung Masari yang se-
dang hamil, Raden Bungsu salah paham 
dan Junjung Masari dianiaya sampai mati 
oleh mertua dan sekaligus pamannya sen-
diri. Satu bentuk perilaku yang sekarang 
sulit dipahami oleh akal kekinian, bagai-
mana seorang mertua dan sekaligus pa-
man begitu kejam kepada menantu yang 
sekaligus keponakannya sendiri.

Bagian ini merupakan bagian yang 
sangat dramatis. Dalam kondisi sa-
kit akibat dianiaya, Junjung Masari 
melahirkan Bujang Maluala. Junjung 
Masari mati tapi kemudian dihidup-
kan kembali oleh tujuh bidadari dan 
dikembalikan ke Mesir. 

(bersambung)

GEJALA ini terlihat di be-
berapa pemukiman orang 
Banjar yang terletak di 

pinggiran Kota Binjai Provinsi Su-
matra Utara, yang merupakan kota 
yang dikelilingi oleh bekas perke-
bunan milik maskapai Belanda yang 
telah dinasionalisasikan.

Drs H Ahmad Fauzi selaku Seker-
taris Umum Kerukunan Kekerabatan 
Banjar [KBB] Sumatra Utara meng-
ungkapkan, di daerah tersebut dulu-
nya banyak orang Banjar yang datang 
dari banua untuk bekerja sebagai te-
naga pengamanan perkebunan dan 
pembuatan bangsal yang dikenal se-
bagai kelompok Banjaran.

“Saat ini kelompok orang Banjar 
yang tinggal di sana tidak dapat lagi ber-

bahasa Banjar, terutama generasi muda-
nya,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

Fenomena ini menurut Fauzi, 
terjadi hampir di seluruh pemukim-
an pemukiman orang Banjar yang 
berdekatan dengan kota. Lenyapnya 
bahasa Banjar ini lebih disebabkan 
oleh ketidakmampuan mereka mem-
pertahankan bahasa Banjar di rumah 
tangganya karena besarnya pengaruh 
pergaulan dan lingkungan suku Ban-
jar sebagai minoritas.

“ Tidak adanya para penutur asli 
alias banyak yang sudah meninggal 
dunia, mengakibatkan degradasi ba-
hasa Banjar oleh orang Banjar sendiri. 

Belum lagi perkawinan silang dengan 
suku lain juga menyumbang kepunah-
an tersebut karena akan melahirkan 
anak yang hanya bisa berbahasa Indo-
nesia,” bebernya.

Bahasa yang sedang mengalami ke-
punahan dapat diibaratkan orang yang 
sedang sakit, artinya banyak bergantung 
kepada keluarga, apakah ia akan diupa-
yakan sembuh atau dibiarkan mati.

“ Hal tersebut menyiratkan bahwa 
sesungguhnya eksistensi bahasa Banjar 
dapat dipertahankan melalui keluarga, 
dan keluargalah yang sangat besar pe-
ranannya dalam melestarikan bahasa 
itu,” pungkasnya.()

Oleh: Nauka N. Prasadini

Judul Buku : Sepotong Senja untuk Pacarku
Penulis : Seno Gumira Ajidarma
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : Februari 2016
Tebal  : 208 Halaman

 “Terima-
lah sepotong senja 
itu, hanya untukku, 
dari seorang yang 
ingin membahagia-
kanmu.”

Itulah salah satu 
kutipan dari Trilogi 
Alina yang terdapat 
dalam buku Sepotong 
Senja untuk Pacarku. 
Memang dalam buku 
karangan Seno Gumira 
Ajirdarma ini  terdapat 
16 cerpen bertema senja 
yang terbagi atas tiga bagian. Na-
mun, saya tidak akan mengulas seluruh cerpen tersebut, 
melainkan hanya Trilogi Alina. Mengapa? Karena Tri-
logi Alina, yang bisa dibilang merupakan cerita utama 
dalam buku tersebut, memiliki cerita cinta yang tak bi-
asa. Bayangkan saja, pernahkah Anda mendengar cerita 
tentang bagaimana seorang pria menyatakan cintanya 
dengan mengirimkan sepotong senja dalam seamplop 
surat? Ketidaklaziman dalam bagian cerita inilah yang 
membuat cerita ini menarik.

Dalam bagian Trilogi Alina, terdapat tiga cerpen, 
yaitu: “Sepotong Senja untuk Pacarku”, “Jawaban Ali-
na”, dan “Tukang Pos dalam Amplop”. Tokoh utama 
cerita ini pun hanya tiga: Sukab, Alina, dan Tukang Pos. 
Sebenarnya, ketiga orang ini adalah tiga jenis orang 
yang seringkali muncul di cerita romansa: Sukab; yang 
sangat romantis, Alina; yang realistis dan membenci se-
gala keromantisan tersebut, dan Tukang Pos; yang bera-
da di tengah permasalahan mereka dan terkadang malah 
terkena imbas dari masalah kedua tokoh itu. Meskipun 
tiga jenis tokoh tersebut sering muncul di cerita cinta, 
Seno menyajikan cerita ini dengan cara yang berbeda.

Dalam cerita “Sepotong Senja untuk Pacarku”, Su-
kab, di bagian cerpennya, disebutkan sebagai seorang 
yang sangat imajinatif dan suka berkhayal. Kita mung-
kin tidak pernah tahu apa yang diceritakan oleh Sukab 
tentang bagaimana ia mengirimkan potongan senja, 
adegan pengejaran oleh polisi, dan bagaimana ia me-
nemukan senja di ujung gorong-gorong memang nyata 
atau tidak. Namun yang pasti, apa yang dilakukan oleh-
nya adalah hal yang luar biasa. Sebagai seseorang yang 
melakukan apapun demi cinta, Sukab ingin menyatakan 
bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada 
kata-kata. Menurutnya, sudah terlalu banyak kata di 
dunia, tetapi “kata-kata, ternyata, tidak mengubah apa-
apa” (Halaman 4). 

Berbeda dengan Sukab, jika dalam cerita “Se-
potong Senja untuk Pacarku” ia adalah tokoh yang 
sangat mengagumi Alina, Alina justru sebaliknya. 
Dalam “Jawaban Alina”, dia justru sangat memben-
ci apa yang telah dilakukan oleh Sukab. Jika di cer-
pen “Sepotong Senja untuk Pacarku” Sukab meng-
indahkan nama Alina, dia justru menyebut Sukab 
kebalikannya, baik itu dia menyebut Sukab adalah 
orang yang malang, bodoh, dan bahkan tidak punya 
otak. Alina justru digambarkan sebagai orang yang 
sangat realistis dan menganggap seolah-olah Sukab 
telah dibutakan oleh cinta. Dia juga menganggap 
bahwa apa yang telah dilakukan Sukab untuk diri-
nya justru telah mengacaukan dunia. Membuatnya 
harus menulis surat di puncak Himalaya karena se-
luruh permukaan bumi dibanjiri oleh air dari am-
plop berisikan senja itu. Mungkin secara tidak lang-
sung, seluruh ucapan Alina yang menentang cinta 
dari Sukab itu bisa disebutkan dari sebuah kalimat 
dari cerpen lain di buku tersebut, “Hujan, Senja, dan 
Cinta”: “Taik kucing dengan cinta.”

Jika dalam dua cerita pertama dalam bagian Tri-
logi Alina karakter Sukab dan Alina seperti hitam 
dan putih, berbeda dengan yang dialami Tukang 
Pos dalam “Tukang Pos dalam Amplop”. Dalam dua 
cerita sebelumnya, sang Tukang Pos jarang dise-
butkan keberadaannya. Namun, sebenarnya Tukang 
Pos berada di antara Sukab dan Alina. Ia justru me-
nikmati pertentangan antara Sukab dan Alina de-
ngan cara masuk ke dalam masalah mereka secara 
tak langsung. Ia bisa dibilang menikmati permainan 
Sukab dengan tak sengaja mengintip surat Sukab 
dan terjebak dalam senja di surat tersebut, membu-
atnya berubah menjadi manusia ikan dan memiliki 
keturunan. Namun ia juga bisa dibilang menikmati 
permainan Alina. Semenjak ia berhasil keluar dari 
surat tersebut, ia bukannya membuang surat berisi-
kan senja tersebut, melainkan tetap mengirimkan-
nya pada alamat Alina, yang berada di Ujung Dunia.

Dari ketiga sudut pandang cerita tersebut, Seno 
bukan hanya berhasil menuliskan sebuah cerita cinta 
yang tidak biasa. Namun juga mempermainkan pikir-
an pembaca tentang imajinasi dan kenyataan dalam 
ketiga cerita tersebut. Kita tidak akan pernah tahu apa-
kah Sukab dan senjanya adalah kenyataan bagi Alina, 
atau apakah Alina adalah imajinasi yang dicipatakan 
oleh Sukab.Yang pasti, Tukang Pos dalam ketiga ce-
rita tersebut juga memperjelas bahwa imajinasi Sukab 
dan realitas Alina bisa sama-sama benar. Di ketiga ce-
rita tersebut, dijelaskan bahwa dalam dunia ini, ima-
jinasi dan realitas bisa terbukti benar ataupun salah. 
Kita hanya perlu menunggu kebenaran dan waktu un-
tuk menjelaskan semuanya. []

Loktara, 04.09.2016

Sepotong Senja untuk 
Pacarku: Kisah Cinta 

yang Tidak Biasa

Bahasa Banjar 
di Sumut Lenyap

Warga Banjar yang ting-
gal di Kota Binjai, Suma-
tra Utara, ternyata tidak 
mampu mempertahankan 
bahasa Banjar hingga 
kondisinya saat ini bisa 
dibilang lenyap.

Sanggar Bahana Pentaskan Dursaba di Temu Teman XIV

Belajar Balamut;  Strategi Revitalisasi Seni Tradisi

TEATER: Sanggar Bahana Antasari saat menampilkan pertunjukan teater dengan judul Dursaba di Teater Mahasiswa se-
Nusantara XVI, Taman Budaya Banjarmasin.


